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YWOT

LUDWIKA Hr. PLATERA

Jednym z najgodniejszych sposobów obchodzenia narodowych

uroczystoci jest, bez wtpienia, uczczenie pamici tjch , którzy

lala swoje na usugach pubhcznych zuywszy, byt swój tak cile

z bytem Ojczyzny spoili , e ywot ich sta sio niejako treci

ilziejów krajowych ; a w rózrjych i trudnych kolejach swojego

obywatelskiego zawodu zostawili wspóbraciom poyteczna nauk,

szlachetna podniet , czsto zbawienn przestroga*. — Trzeba aby

Naród mia pami swoich upynionych czasów i tych co mu po-

czciwie su\li , aby sie nie sta , wedug wyrazu naszego g^^bo-

kiego publicysty : « gadk tablic , tia której kada rewolucya co

innego pisze, na której kada rewolucya, jak gbka, zaciera dawne

napisy. » — Godzc t potrzeb z uczuciem wasnej wdzicznoci.

Towarzystwo nasze postanowio publicznem wspomnieniem

uwieczy , w dniu dzisiejszym , ol)ywatelsk i naukow zasug

Ludwika Platera : i jeeli gdzie len hod mó^^ by przyzwoi

lym i powinnym , lo niewtpliwie w lem gronie , na którego za-

wizanie on z ca usilnoci wpyn , które wiatem przewo-



dniclwem kierowa, r»icuslnjcjm przykadem zagrzewa, nie-

zmordowan czynnoci oywia i do oslalnirgo Icinienia ycia

swojego prac i rad zasila. — Opatrzno zrzdzia, e co on

w zado uczynieniu doczesnym zobowizaniom zoy , lo na

ducliowny po\ tek jego obróconem byo : wypacona przez niego

Towarzystwu , na kilka tygodni przed zgonem , zalego dobro-

wolnej ofiary, pokrya w znacznej czci koszta aobnego po nim

obchodu ; nie przewidywa szlachetny starzec , e sam ()j)ac.i

wiato, które wkrótce nad grobowym caunem jego zapali-mia-

no. — Go do mnie, speniajc woon na mnie przez Towarzy-

stwo powinno, nie o to sie lkam, aby osobista moja ku zmar-

emu yczliwo przesadzia porhwa; ale abym, dla braku flo-

slatecznych wiadomoci , n e ubliy mimowolnie zasudze i pra-

wdzie.

Kiedy si w kim prawdziwa zasuga z prawdziw poczya
skromnoci , mier dopiero zdziera zason z czowieka i to co

byo , w cigu jego ywota , lajerunic Liku przyjació i krewnych,

wykrywa si i rozpowiada nad grobem. — Ludwik Plater, poto-

mek wysokich dygnitarzy w Inflantach i Litwie (I), spokrewniony

z najznakomitszemi domami, nie szuka ztd chljby, nie prze-

chwala si tem co nie byo jego , nie osania si poyczon war-

toci , czujc gboko , e zacno rodowa o tyle tylko do pod-

niesienia osobistej wartoci przyczyni si moe, ©ile staje si pod-

niet
,
jeeli nie wyszych , lo przynajmniej równych prac i po-

wice. — Go wiksza , ten )lask rzucony przez przodków ywiej

osobist niemoc wywieca i (».so)isty upadek rozgoniejszym czy-

ni. — .leeli nie zbywao M ilcrowi na zacirajcych przyka-

(1) Wód Platerów dawno si Polsce zasti giwa pocz : od czasu jak Wilhelm Plater

Zamek Dynaburgski na Moskwie zdoby i Szlacht Inflanck do obozu Polskiego pod

Wielik sprowadzi, a do pamitnej nam chwili, w któr«5j moda bohaterka,

krótkim acz wietnym poyskiem , wyszego nad pe swoj powicenia , imi swoje

Turopejskim zrobia , Platcrowie piastowali wysokie dostojestwa w Inflantach, Li-

twie i na Biaorusi : wiciu z nich krwi swoj i mieniem, mianowicie w zapasach

/ Moskw, klejnol okupio rodzinny ; wif;lii , w usugach administracyjnych, tycz-

cych si rozpraniczf-nia prowincyj ,
postanowienia kocioów i rcwizyi publicznego

•.karbu . 7,df>lno swoj rozwino.
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dach w dziejach wasnego domu , nie zbywao mu te na su-

rowych ostrzeeniach : i za pierwszemi , nic spuszcza z pamici

drugich , siao si (la niego regu publicznego ycia : lali wic

y i posl[)Owa, a>y dzieci jego, nie wyej narl Ojca , wzoru i

przyiiladu dla sie)ie sziika musiay.

Plater nie widzia ju caej Polski : urodzi si w rok po pier-

wszym jej rozbiorze (2), w epoce najtrudniejszych dowiadcze
,

najgwalowniejszych wzrusze , najwikszych wysile , w epoce

brzemiennej najsroszemi klskami, które, przez pó wieku,

zabójczy wpyw obcy i nie mniej zal)ójczy wasny nierzd groma-

dzi, a które, we dwadziecia lat póniej, siar Rzeczpospolit

rozsadzi miay. — W epokach tego rodzaju <zowiek prdko doj-

rzewa ; aedukncya, rozpoczta na awach szkolnych , dokonywa

sie zwykle w obozie powstania. -— Nieszczcie
,
jak )urza , kiedy

nie amie , przyspiesza dojrzao. — Wnosi si godzi , e wy-

sokie uksztacenie
,
gust wytworny, rozlege wiadomoci i biego

w obcych jzykach byy w Platerze raczej owo-em przyrodzonego

dowcipu i usilfiej nad sob pracy, jak nauczycielskiego mozou.

—

Przyda te trzeba , e wielka polityczna szkoa, do której Pla-

ter wczenie przypuszczony zosta , snadrn'e czynny i chciwy na-

uki umys rozwin moga. — Przyliywszy do stolicy z ojcem na

sejm Czteroletni , wprowa l/ony w towarzystwa najznakomitszych

statystów, publicjfslów, literaów, któremi si ówczesna Polska

chlubia; pilny wiadek obrad , sprowadzajcych rozwizanie naj-

waniejszych zasad spoecznych , oswoi si z lokiem spraw publi-

cznych , wyrobi w sobie len takt parlamcnlarski , t biego
kierowania dyskussy , t zrczno pooenia i [)rzeprowadzerna

kwestyi , które póniej , bd w publicznych, l)dz w prywalnycli,

bd w administracyjnych, >d2 w naukowych obradach, wy-

kaza.

Ustawa 3s° Maja bya najencrgiczniejszym wyrazem konajcego

(1) Ludwik. Plater nie b^ sjncm Ludwika Kazimierza Platera, kasztelana Trockiego

(jaLlo mylnie w ywotai h Straszcwicza wyrjono), alrbyjcpo wnukiem.— Kasztelaii

Trorki umar 1777. Ojciec Ludwika byi Starost Dynaburg»kim i Podkanclerzym Li-
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Narodu, jak ostatnim ruchem jego politycznego hytii, byo zer-

wanie sie do broni , dla odparcia obcego gwatu , który nienawi-

dzi Ustawy 36" Maja, bo sie jej lka, bo wiedzia , e Polska

36" Maja staaby si wkrótce przewanem ni pónocy mocar-

stwem. — Nienawidz tej Ustawy równie liczni architekci przy-

szej naszej spoecznej budowy, bo znaj , e ona pooya lam

niekarnoci i swawoli szlacheckiej , tym dwom najzjadliwszym

chorobom, które dawnej Rzeczypospolitej znuttoway posad, a

z której ani najciszy upadek , ani najsromotniejsza niewola, ani

najdolegliwsze plagi uleczy nas dotd nie mog. — « Istotnie
,

co nadzwyczajnego , co wielkiego musiao zaj w Polsce , przed

jej ostatniem tchnieniem , kiedy polem takich cudów dokona mo-

ga (3). »

Niespodziewane ocknienie Narodu wyprowadzio na jaw caa

niecno tajemnej zmowy ociennych gabinetów. — Jeszcze trwa-

y obrady sejmu , kiedy Rossya wypowiedziaa nam wojn : Sejm

przyj to owiadczenie z godnoci : oblicze jego , w cigu od-

czytania rozwlekego Manifestu , byo uroczyste i powane :

wszystkie rodki najdzielniejszej obrony jednomylnoci uchwa-

lone zostay. — Usiowania chwalebne, ale spónione : rokiem

wprzódy podjte byyby ocaliy Polsk. — Król Pruski wezwany

o dostarczenie posików, umówionych ostalnim traktatem, odpo-

wiedzia szalbierstwem. — Poliór uchwalonych podatków szed

leniwo; leniwiej jeszcze zacig i uzbrojenie onierza : wybór

czonków I^ommissyi Wojennej nie odpowiada bynajmniej ani

wielkoci przedsiwzicia, ani naglcej potrzebie : jedni poklnie

umawiali si z Moskw , drudzy przeraeni wicej wasn odpo-

wiedzialnoci , za szafunek powierzonego im grosza, jak gro-

cem niebezpieczestwem Ojczyzny, niewczesn oszczdnoci

mnoyli trudnoci i zwoki : wszyscy nie rozumieli wojny. — Za-

miast usun niezdolnych officerów, posunito ich na wysze slo-

f»nie, wedug starszestwa; zamiast skupi wszystkie siy na gra-

nicach Moskwy, rozerwano te siy daremnem opatrywaniem pru-

(t) Mochnacki.



skiej granicy. — Puki nieiizupenione , le o|)alrzonc, przeci-

gay z jednego koca Rzeczy|)ospolitej na drugi, slosnwnie do

widoków i miejscowej wygody monicjszych wacicieli : oslyga

zacz pocztkowy zapa , rosa lkliwa ostrono, nastpoway

nieufno , zwtpienie. — A tak , wiaroomstwo sprzymierzeca,

skad Kommissyi wojskowej, wybór officerów, stan onierza ,

obok braku karnoci
, porzdku i dowiadczenia , zapowiaday

z góry niepomylny obrót wojny, która nic nie przyniosa prócz

chlubnych wspomnie Zieleniec i Dubienki , a któr wkrótce ohy-

dny bunl Targowiczanów, uprawniony przystpieniem Króla, uda-

remni i przerwa.

Pozwoliem sobie naduy przywileju Biografa , abym okaza

podobiestwo, zachodzce w trybie wszystkich naszych narodo-

wych powsta, podobiestwo z reszl tak uderzajce, e dosy

byoby odmieni daty, aby opis jednego móg posuy n isle-

pnym. — Plater, któremu wola ojcowska nie pozwolia i za

natchnieniem modzieczego zapau, w pierwszych chwilach

nowej organizacyi wojska, przeama te wol na odgos powstajcej

Litwy. — Jasiski wyzwoli Wilno, poruszy Litw, stworzy

rzd i wojsko, iMoskali pod Niemericzyncm i Solami porazi; ale

co jego zdolno i dzielno w 300 ludzi rozpocza, to niedo-

no Wielohorskiego , mewytrwao jednych, nieporozumiefiia

drugich, za ch i przcniewierstwo innych, z tysicami do u-

padku przywiody. — llzadka bezinteresowno tych, co jak Xi-

e Kazimierz Sapieha, wysokie dostojestwa na karabin zamienili

powstaca; mna obrona Wilna przez Jerzego Grabowskiego,

miae usiowania (iiedrojcia i Wawrzcckiego w Kurlaridyi
,

ju^

nactwo Ogiskiego pod murami Uynaburga , szczery j)atryotyzin

Niesioowskiego i Kopcia , nic byy zdolne wstrzyma smutnej
,

niechybnej klski powszechnego rozbicia. — Tymczasem Sierako-

wski
,
przy którym Plater obowizki adjutanta |)eni , opiera si

mnie przemagajcym siom Derfelta : po dugiej i morderczej

walce blisko IJerczy, ustpowa ku IJrzeciowi. — Ale ju Kala-

rzynie pilno byo skoczy z rozpacz konajcego narodu : liep-

MIM /.bvf powolni*' |,ihvc ilolijj.i ; rozboje Kreczehiikowa i l>eiiis-
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sowa nic do spiesznie wyliidniay Polsk : odwoaa wic wojska

swoje od granic Tureckici , a na ich czele postawia ów potwór

wojenny, zarywajacy na tygrysa i na map , Suwarowem zwa-

ny. — Suwarów przyspieszonym pochodem zbliy si i przepra-

wi przez Bug, o cztery mile powyej miejsca, gdzie Sierako-

wski
,
przed kilku godzinami , t rzek przeby i obóz rozoy.

onierz polski, strudzony omiomilowyra odwrotem i wie§
poraka, zasn w zupenej niewiadomoci bliskiego niebezpie-

czestwa. — Suwarów, wiadomy tych okolicznoci, liczc na

zniechcenie i niead, idce zwykle za kad przegran, zwaszcza

w modych i niewywiczonych szeregaci
,

postanowi rnezwo-

cznie atwem zwyciztwem utwierdzi lep ku sobie wiar o-
dactwa : podslpi pod obóz w nocy i przed witem na niego ude-

rzy. — a Nasza ukochana matka kazaa mi wymordowa wszy-

stkich Polaków ! mordujcie!...)) — To bya pierwsza i ostatnia

Suwarowska przemowa.— Sierdiowski , na pierwszy alarm, na-

kaza od .vrót ; ale przeraenie wojska odwrót ten w rzeczywist

zamienio rozsypk. — Najezdnicza horda, upojona powodzeniem,

zagrzana barbarzysk podniet , zacza ju nie walk, ale rze

istotn, mordujc bez litoci i bez wzgldu i tyci którym bro

wydara, i tych którzy j dobrowolnie cisknli i tych których ju

fjlizny o ziemi rzuciy ; a dalszy swój pochód nieustajcym ozna-

czajc mordem , krwawym szakiem a do Pragi docigna
,

gdzie nowy Tameran , na zgroz najodleglejszych pokole, z gru-

zów rozburzonego miasta , z cia kilkunastu tysicy w pie wy-

citych mieszkaców, oblany potokami krwi ludzkiej , owiecony

un niezmiernego poaru , wród jków i przeklestw przerao-

nej stolicy, godny siebie, godny ukochanej swojej matki pomnik

zostawi.

Polska przestaa by potg polityczn w systemacie potg eu-

ropejskich , ale nie przestaa by narodem w gronie familijnem

narodów. — Wykrelona przemoc z karty europejskiej , wyrobi-

a w sobie ycie domowe ,
a jesteswo zupenie familijne, niezba-

dane, cudowno, którm trzymajc si ca massa, caemi mi-

lionami swojego rodj , w porodku mirizy zniszczeniem a l)yr



II

tcm , ani si pierwszemu j)<tkona nie daje , ani drugiego odzyska

nie moe (4). » — NV tin yciu domowem zamkn si Pla-

ter : iw istocie , charakter jego agodny, umys czyrmy i samo
fizyczne usposobienia zdolniejszym go czyniy do podjcia wszel-

kiej gabinetowej pracy, jak do znoszenia trudów wojennych. —
miao w postanowieniu, porywczo w dziaaniu; ten popd

gwatowny, niewyrozumowany, rwcy do celu niedosignioriego

pospolitym wzrokiem , nieobjtego zwyczajnm pojciem ; ten

entuzyazm nieznajcy miary i liczby, ogarniajcy wsz\slko, a-

micy wszystko; przymioty wycznych organizacyj , niezbdne

w niespodzianej
,
przelotnej chwili nadzwyczajnego wslrznienia,

olbrzymiego wysilenia, nie byy przymiotami Plaleia.— W ubcz-

[)ierzonym porzdku spoecznym , w normalnym sianie rzeczy

publicznej , oflpowiedziaby z godnoci kademu powoaniu
,

zajby z poNtkiem kade miejsce, odznaczyby si zarówno na

awie sejmowej
,
jak na katedrze nauczycielskiej , w kole admini-

slracyjnem jak w krzele akadeniickiem , w bibliotece, w archi-

wum , wszdzie , tylko nie w Radzie sprzysionyrh , nie w Rz-

dzie powstajcego narodu. — Natomiast posiada przymioty, ma-

o u nas pospolite, a dla braku których rzadko rzecz jaka do

zupenej dojrzaoci dochodzi ; najwietniejsze pomysy im pr-

dzej si rodz , lem nagiej te gin; najpikniejsze prace, rczo

podjte , Irniwie si cign, marniej : akuratno, regularno,

wytrwao, rilny rozkad zatrudnie i pracy, nadzwyczajna

pilno, nadewszystko dziwny duch porzdku, wgldajcy we

wszystko, obejmujcy wszystko, liie folgujcy wniczem, cisy

co do litery, Ijaczny eo <\o njinuly.

W 1801 r. Plaler zalubi kuzyn swoj IJrzostowsk , owdo-

wia po Baronie Hilzen. Dom jego sta si patryarchalnym wzo-

rem wszystkie h cnot rodzinnych: otwar)
,
gocinny, uprzejmy,

godzcy If-góczesny polor z u iemem przechowaniem slaropolskir-

go obyczaju.

Ki»r/.ystaje z Wdjeimej przerwy w 80(i r. zwiedzi celnij-

(I) Mochna('li.
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sze kraje Europy, lo w nich szczególniej rozpalrujgc i lo od obcych

przejmujc , co potrzebie ojczystej odpowiadao riJijlepiej , co na

gruncie rodzinnym bez przymusu i z poytkiem przyj si mo-

go.— Wróciwszy do kraju, otrzyma , za wpywem X. Ad.Ozar-

loryskiego, wane i zarówno niedbale jak nieumiejtnie, a do

czasów jego, sprawowane inspektorstwo lasów w omiu guber-

niach.— Umiejtno lenictwa wszdzie, w rzdnych i owieco-

nych narodach, wielkie zrobia postpy : uczone prace, nieusta-

jce dowiadczenia podniosy j do rzdu cisych umiejtnoci :

wnioski jej, niedawno jeszcze próne i niedostateczne, zwróciy

na siebie uwag prawodawców i uczonych.— Ale u nas la umiej-

tno zupenym leaa odogiem : nie byo nas by las , nie bdzie

nas bdzie las , byo ulubionym gospodarzy naszych axiomatem
,

arcy naturalny wypyw kardynalnej politycznej zasady e Polska

nierzdem stoi — i jedno z najwaniejszych z najdononiejszych

rzóde naszego narodowego bogactwa, nic)acznie trwonione,

spiesznego wymagao zasilenia.— Otwierao si wic Platerowi ob-

szerne pole zastosowania w praktyce bogatego plonu wasnych ja-

da i obcych dowiadcze. — Widzia naglc potrzeb radykal-

nej, powszechnej reformy, przez któr i osoby i rzeczy przejby

musiay ; ale prawo jego i biego nie mogy podoa w walce

z systematycznym nieadem i hierarchiczn nieprawoci admini-

stracyi moskiewskiej : przerwa daremn usilno , a ogoszona

przez niego w 1807 r. Rzecz o gospodarstwie lenem bya niejako

zadatkiem rozlcglejszych i korzystniejszych prac , których póniej

w Królestwie Kongresowem dokona.

Wielkie dobrodziejstwa, pooone w ludzkoci, len waciwy

sobie przymiot maj , e najsurowszych sdów prób wytrzyma

mog , lak, e ani im najciemniejsza zawi ubliy, ani najzaro-

zumialsza pycha zaprzeczy nie zdoa. — Z jakiego bd kio pun-

ktu zawód polityczny X. Ad. Czartoryskiego rozwaa zecice

,

musi w nim upatrzy narodow stron : nadany kierunek wycho-

waniu omiu milionów ludu Polskiego , wcielonego do Rossyi, zo-

stanie zawsze najpikniejsz kart jego ycia : potomno nie spa-

mita moe wszystkich jrgo dostojestw i tytuów, nigdy nie zapo-
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mni e l)yl Wileskiego Uriiwersytelu Kur.iloroni. Jeeli genialny

pomys reforniyediikacyjnejKonlaiawgruzach kraju zagrzebany nie

zosla, i myl pocza na gruncie Rzeczypospolitej rozwina si pod

rzdem najchylrzejszego, najzrczniejszego z dziedziców Tatarskiego

Caratu
;
jeeli Czacki olbrzy'> i prac swoj zadziwia

; jeeli ni-
deccy, Gouciowski , Lelewel, Feliski lak gboko wiar polsk i

sowo polskie w serca modych pokole wpoili , e poczwszy o<i

owego dziesicioletniego Michaa Plalera , a do heroicznego Zana,

niezliczony orszak niedorosych bohaterów z takim si zapaem o

mczesk palm ubiega , e strudzony oprawca z rozpacza wy-

krzykn musia : a Wypoiszczenie ziem polskich o sto la cofni-

ta zostao y —jeeli wietna Plejada nowej szkoy Parnass polski

rozwidnia; jeeli, nakoniec , cala modzie Litewska i Ruska

jednym gosem , rozlegajcym si od ujcia Niemna a do progów

Dnieprowych, odegrzmiaa haso Warszawskiej modziey; —
wszystko to niepoUój zasugi Wileskiego Kuratora dzieem.

Skutkiem Jego dobroczynnego wpywu i trafnego wspópracowni-

ków wyboru , znalaz sposobno i Plater imi swoje i cich po-

sug w dziejach Uniwersytetu zapisa : powoany do wizyty Szkó

Litewskich, niissy t ,
ze zwyk sobie gorliwoci i dokadno-

ci spenia.

Zbliao si" rozwizanie wielkiego zagadnienia, czy Napoleon
,

czy Alexnnder o bycie Polski ostatecznie wyrokowa bdzie. — Po-

wiedzmy tu otwarcie, e nikt wtedy z naszych najpowaniejszycli
,

najpowszechniej szanowanych mów o powstiniu wasnemi siami,

o odrodzeniu Polski przez Polaków nie myjsla : patryolyzm irh

osiad I dziaa w dwóch przeciwnych obozach. — .ledni ufali

w tryumf Rewolucyi francuzkiej i fortun Cezara ; drudzy w oso-

)isle przymioty okrzyczanego Tytusa Pónocy. — A przecie, ani

jeden, ani drujii nrgdy o przywróceniu Polski cile niepodlegej i

niezawisej orl ich woli nie myleli. — Ale Napoleon by naj-

wzniolejszym wyrazem zachofiniego postpu
,
pod wpywem któ-

rego Polska , zbytofidalona-od FrancNi, aby siew ni wcieli miaa,

prdzej czy póniej siy swoje pozna i w santoistn potg zamie-

ni si moga. — Alexander, któremu myl samoistnej Polski lak
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slraszii i iiicnawislii Ityia , e wiat /.(Jawat mu sie za .'iiaty, aby

w nim wyuagro.Jzenie móg znale za byl niezaleny polskiej ko-

rony (I) i TraklaUi Tylyckiego (Uugo wzbrania si podpisa, i

w nim wyranie owiadczy nie chciano : Itrólestwo polskie nigdy

pzzywróconem nie bdzie/ — Alcxandci by skrytym przechowy-

waczem wewntrznego despotyzmu Iwana Gronego, zrcznym

wykonawca zaborczych zamysów Piotra W. — Nikt nad niego

uiKJniejsza pobonoci i szlachetnoci barw polityki wdzierstw i

gwatu nie osoni ; nikt czciej Imienia Boego w przeprowadzeniu

ziemskiej nieprawoci nie wezwa; nikt si chytrzej do Religii, Chry-

slyanizmu i interessu bidów odwoywa nie umia , wicej o usza

nowaniu Traktatów i potrzebie dochowania wiary politycznej nie

nakama, czynniej na ostateczne skaenie moralnoci politycznej

nie wpyn. Z tem wszystkiem
,
przyrodzony instynkt naszego

ludu bystrzej, rozumniej odgadn warto naszj eh potnyci

dobrodziejów : widzia on swobodnego Ora biaego na Ratuszu

Warszawskim ; widzia go póniej uwizionego w piersiach dwój-

gownego polworu : le symbola wymowniej, wyraniej przema-

wiay do niego, jak wszystkie rozprawy liberalistów i teorye kon-

stytucyonistów, których nie rozumia i nie czyta : Francuz obja-

da i osieroca jego chat ; Moskal sypa pienidzmi , obietnic i

lask; on jednak Napoleona serdecznie ukocha-, pami jego

w pieniach swoich i podaniach przechowa ; Alexandra edwie

zna z imienia i nigdy do niego sercem nie przylgn. — Plater

podziela zudzenia Wawrzeckiego , ('zackiego, Ogiskiego, (ira-

(1) Alesander pisa w 1809 r. do Napoleona : -Moje dobro jest w rku W. C. M.

Mio mi ca moj ufno w Jego dla mnie pokada przyjani ; moesz mi da nieza-

przeczony takowej dowód przypominajc sobie com nie raz ju W. C, M. przywodzi

i w Tyly i w Erfurcie , na czimto , wzgldem byj Polski , interes Rossyi polega

W tyme roku Napolen wyprawiajc P. Gorgoli do Petersburga z depeszami , wy-

rzek do niego : « Polska da w j^rawdzie powód do sporów, lecz wiat ten dosyi jest

obszernym, abym si móg z Cesarzem Alexandrem o wszystko uoy Skoro tene

P. Gorgoli poraienione sowa Alexandrowi powtórzy, odpowiedzia Alciander :

« Jeeli przez to ma si rozumie ch przywrócenia Polski, to si myli bardzo Cesarz Na-

poleon ; w takowym albowiem razie, za maiym jesl dla nas ten wiat, i ja w nim

adnego udziau mie nie rlir. » f Rignon ).
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bowskich i witlu innych |U zecJrozbiorowyth palryoluw, mianowicie

na Lilwie, z kiórycli jedni z cae dobr wiara i zupelnem zapo-

ninicnieni o sobie uwie si dali; drudzy poszukiwaniem Ojczy-

zny usuyli samym sobie nie równie wierej
,
jak tego wzgld na

osobist godno dozwala : zudzenia z reszt tak dalece do pra-

wdy zblione, e si im najsumienniejszy i najmniej dowierzajcy

z ludzi sam Kociuszko chwilowo podda. — Kiedy ukadano lisie

l^olaków, zdolnych zaj si przerobieniem omiu Gubernij na

W. Xislwo Litewskie, czy nowe Królestwo Polskie , stosownie do

lego jak strach zachodu wicikomylnoci Carowi napdza, Plater

znalaz si na licie z Gubernii Mohilewskiej : zasiada równie,

wspólnie z Lubeckim i Wawrzeckim w komitecie zawizanym do

rozkadu wojennych dostaw. — Komitet ten towarzyszy Alexan-

drowi z Wilna do Petersburga , by wiadkiem ogoszenia amne-

slyi , na której ograniczyy si na teraz wszystkie co do Korony

Polskiej projekla , usysza nowe obietnice i zwyke zalecenia cier-

pliwoci i ufnoci; a gdy po odjedzie Cesarza
, przy kocu I8l2r.

do domu wróci zapragn, zatrzymano go a do dalszych rozka-

zów i dopiero go Minister Policyi Baaszczew z lego grzecznego

aresztu uwolni.

Ilunla potga Napoleona ; Warszawa przyjmowaa tryumfuj-

cego Alexandra z wikszem uniesieniem radoci
,
jak Sobieskiego,

kiedy po(J Wiednia powróci : zarzucaa ulice kwialami , owie-

caa domy, wznosia zwyci(;zkie uki
,
j.jk gdyby sterczce i oczer-

ni ie zjiliszcza Pragi nic ju w sobie nauczajcego nie miay; a

wród grzmicej wrzawy balów, parad, muzyk , taców i hucznych

wiwatów, ledwie si przedar jeden ostrzegajcy ^os wieszcza :

Tinieo Danao'^ el doiia ll-icnteij.

Prz^-tiyli i Deputowani Litewscy do Warszawy ; ale ju nie z l

pen nailzij, nie ^ .lem opem zaufaniem
,
jak jeszcze 1814

,

kiedy ich ze wszystkich 8 Gubernij , z Biaostockiego i z Kurlandvi

nawet razem do Petersburga wezwano, dla omamienia Europy,

przed rr zpoczciem narad Wiedeskici ; l ra przyl)yli ju tylko

ledwie z lrz(ch (iubernij
,

z Wdc^^kiej , Grodzieskiej i Miskiej
;
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n jeeli w w kloryin z nich co jeszcze z dawnych pozostao uroje,

lo ich do reszty wyebrane posuchanie Osarskie rozludzi byo

powinno , acz ich Cesarz w koninatacli Królów Polskich, w niun

durze Jeneraa polskiego i z orderena Ora Biaego przyjmowa.

—

Skoczya sie polityczna farsa : Gubernie zostay Guberniami:

Xiestwo Warszawskie, uszczuplone w granicach , zakrelonycli

rraktalem Tylyckim
,
pozbawione Poznania i Krakowa, koletiki i

grobu starej Piastów rodziny, dostao z mocy Wiedeskiego Tra-

ktatu , konstytucyg i niekoronowanego króla, W. X. Konstantego i

Nowosilcowa.

I^later, Czonek Deputacyi Wileskiej, pozosta w Warszawie:

tu dla niego zacz sie okres najczynniejszy jego publicznego ycia,

okres najpeniejszy podanych dla niego prac i trudów, w których

caa swoj zdolno i dziaalno rozwin. — Umieszczony w Ra-

dzie Administracyjnej sprawowa przez czas krótki obowizki Radcy

Sekretarza Stanu, urzdzi Bibliotek Rady Stanu i cigle sie ju ni

odtd zajmowa ;— zredagowa znaczn cze celniejszych postano-

wie
,

przygotowa, wnosi i popiera w Sejmie wiele projektów

wanych , mianowicie Statutu organizujcego Senat i Prawa Kre-

dytowego.— Zasiadajc w Kommissyi Wyzna Religijnych i Owie-

ceni publicznego, nalea do organizacyi Uniwersytetu Warsza-

wskiego i innych Szkó w Królestwie. Wszystkie te liczne, róne i

czsto jednoczesne powinnoci , obok naukowych i towarzyskich

zobowiza, z równ gorliwoci spenia
;
jedna nie zawadzaa

drugiej, na wszystko czas znajdowa, ciar pracy rzdnym jej

zwalniajc rozkadem. — Nigdzie si jednak z wikszym dla kraju

nie odznaczy poytkiem, jak na Dyrektorslwicl^óbr i Lasów Rz-

dowych. — Podjte ju dawniej prace, nabyte dowiadczenie

w czasowym zarzdzie lasów prowincyj wcielonych do Rossyi, wielce

go ju usposobiy ku temu : znalaz si, e tak powiem , na swoim

gruncie : p'zyszo mu walczy z przeszkodami rozmaitego rodzaju,

odpiera zarazem i zastarzay naóg i dz nowoci , zapewni

przewag dowiadczeniu i postpowi. — Jasne widzenie rzeczy,

sumienne zamiowanie dobra publicznego, trudna do podejcia

przenikliwo, wyrobiy w nim przedziwnego administratora; grun-
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towne rozpoznanie przedmiotu
,
gbokie nim przejecie siebie

porzdne wyoenie
,
podanego nauczyciela; prawo, uprzej-

mo, przystepno, wyrozumiao, miego i szanowanego

zwierzciniiia. — W lasnym zawsze przekadem modszyci pod-

niecajc ociol , w urzdzonej przez niego szkole lenej sam nie-

które przedmioty wykada : nakoniec , dla upowszecinienia po

trzebnyci wiadomoci w kraju , ustanowi Dziennik
, pod imienicni

Syiwana, obejmujcy wykad treciwy gospodarstwa i admini-

slracyi lasów i wszystkich pomocniczych nauk, nowe spostrzeenia

tak ziomków jak obcych z praktycznem ich zastosowaniem i kry-

tyczny rozbiór dzie ogoszonych, a wszystko stylom jasnym

,

pl>nnym i w sposób dla kadego dostpny : wielk cz artykuów

sam napisa , nadsyane przeziera, objania.

Zawizane w Warszawie
,

poiJ Rzdem Pruskim
, w patryoty.

cznym celu utrzymania i strzeenia mocno podówczas zagroonej

mowy ojczystej , Towarzystwo Przyjació Nauk przetrwao wszy-

stkie kraju koleje, wzmocnio swój naukowy zastp, rozszerzyo

zakres swojego vvpywu, zawizao rozlege za granic stosunki,

pomnoyo swoje zbiory, wzmogo zasoby, szczególniej od czasu

jak postawio u steru Staszyca , togo najpraktyczniejszogo filan-

tropa , który z najszczytniejsz abneji^acy, na jak sorce chrzci-

askie zdoby si moe ,
skpic sobie w najpirwszych potrze-

)ach , krocie zebrane wasna prac wróci ludowi, z którego sam

wyszed i z mdr hojnoci poruczony sobie zakad uposay.

Koczniki Towarzystwa daj najlepsz miar pooonych w nieni

zasug : czsto w nich imi Platcra napotka mona : Plater o I

I8l5f. prace Towarzystwa podziela, a objwszy kierunek wy-

dziau umiejtnoci , tak go wzorowo urzdzi , e inne wydziay

do naladowania |)ocign.

Podniesiona w niektórych Loach Wolno-mularskich |)rzociwk(5

wymagalnociom Peterzburgskim oppozycya , która ostateczne Loi

zamknicie przyspieszya, aktora Plater mocno popiera , bya
poflobno gównym powodem nieaski i wyranej usilnoci , z jaka

go od waniejszych dziaa usuwa zaczo, zajmujc go jedynie

o<lrabianiem spraw biecych w l\a(Jzie administracyjnej królo-

wi
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siwa. Tymczasem smulny slan finansów naszyci) zatrwoy Ale*-

xan(lra , a raczej nastrcza mu pofJan zrczno przywietlzeniii

do skutku skrycie kartowanych zamysów. Kwestya skarim staa sic

kwesly konstytucyjnego l>ylu królestwa. « Gliodzio, jak si wyra-

« al Cesarz , o wyrzeczenie wzgld^em narodowego istnienia ^lslu

.. i najdroszego dobra Polaków, o stwierdzenie dowiadczeniem
,

(. czy Królestwo I^lskie mogo, w ówczesnej swojej organizacyi,

« podoa z wasnych funduszów politycznemu i cywilnemu byto-

o wi , którym obdarzone zostao , lub le czy miao, niemono
« swoja udowodniwszy, uledz zaprowadzeniu porzdku rzeczy

« wicej zastosowanemu do szczupoci si swoich » — Lubecki

zosta iMJnistrem Skarbu. — Urzdnik ten nie z teoryi lecz z pra-

ktyki wyrós , nie z xiaek lecz z ludzi siebie uksztaci : posiada

trudna sztuk wydobycia z kadego czowieka tego wszysikiego,

co w nim najpoyteczniejszego widzia ; szuka ludzi zdatnych
,

umia ich znale i uy; nie pomin Plalera, zna go dawno i

dobrze , i jemu le dyrcktorstwo najmozolniejszego wydziau w mi-

nisterstwie swojem , wydziau kontroli powierzy. — Nie spenia

sie t ra groba Samodziercy ; upad gówny pozór zamierzo-

nej narorlu zagady : Lubecki przekona e Polska cywilnemu i

politycznemu )ytowi swemu z wasnych funduszów podoa

moe.

Powstanie 29 Listopada znalazo Platera w Senacie : Plater

przyj powstanie sercem polskiem , acz nie z tym )ezwzgldnym

zapaem , którego w nim ani wiek , ani zbyt ywa pami zawie-

dzionych kilkakrotnie nadziei , nie byy w stanie podnieci. Atoli,

idc za uczuciem powinnoci obywatelskiej
,
postanowi sprawie

narodowej gorliwie suy i w tem postanowieniu a do koca wy-

li wa. Przy Dyktatorze peni obowizki sekretarza ; a po ustano-

wieniu \zdu Narodowego, otrzyma polecenie udania si do

Parya, aby tame, cznie z .leneraem Kniaziewiczem interes

Polski popiera ; nim jednak Warszaw opuci ,
zostawi jej,

jakoby w upominku , chlubny a rzadko naladowany bezinteresso-

wnoci przekad. W d. 22 Stycznia , Senal , na wniosek Dcmbo-

wskiego i Platera, uchwali : «« e Senatorowie w brew konslylucyi
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« nnaiiowaiii , do (lrilszej,'(> |i(»slan()\v iciiia po/.osla maj w Izhic, »>

z kiórej poniienieni dwaj Kasztelanowie sami ustpi chcieli.

Plater i Kniaziewicz przybyli do Parya w Marcii : jak missy

swoj spenili
,
jak odpowiedzieli zaufaniu Narodu , dowodz najja-

niej urzdowe pisma, które Plater z cala slararmoci zebra,

zachowa, uporzdkowa i przedziwnym summaryuszem opatrzy,

aby wszelkie poszukiwanie w tym ogromie alwein dia kadego

uczyni i stan przed sdem potomnych lak, jak stan tam, gdzie

gwar namitnoci ludzkich nie dochodzi , gdzie wszelka spada za-

sona; li. Przestamy szuki przyczyny niepowodze naszych dy-

plomatycznych w postpowaniu agentów naszych : szukajmy jej

raczej, bez uprzedzenia, w ówczesnym stanie Narodów, na których

liczylimy pomoc. — Jaki by stan Francyi ? — Odpowiada najle-

piej autor Dziesicioletniej Historyi (2).

a Rossya uwikana w zamysach przenoszcych miar swoj jej

mofio ; Prussy w zatargach z prowincyami Nadrcskiemi; Au-

strya zagroona duchem wolnori w Niemczech , duchem niepurl-

legoci we Woszech ; Anglia niepewna , nicspoko.na, bezsilna;

Portugalia i Hiszpania w oczekiwaniu wojny o nastpstwo tronu
;

Wochy, Belgia^ Polska, zorzeczce traktatom I8I0 r., i n;i

pierwsze haso powsta gotowe : taki by stan Europy, kiedy j
\ewolucya 1830 r. zaskoczya i olnia

a Ryto bez wtpienia cudowny zbieg okolicznoci , czyni(\

zaleiiiem od powikszenia Francyi zbawienie wszyslki< h ucinio-

nych Narodów. — Szlachetno celu godzia si tuaj z wanoci
Mialeryaln skutku : chcie uspakaja , a co wiksz.i ba sic królów

Europy, w takim s^aoie rzeczy, byo nie lylko samoubstwi m , ah

dziecistwem , ciasnot widoków i niemoc umysu.

« Ale aby Rzd jaki móg dziaa |)rzewanie na zewntrz, musi

mie mono swobodnego dziaania wewnlrz.— Tylko arystokra-

('vom gruntownie osadzonym, jak arjslokrarya angielska, lii!)

(1) Pisma te skadaj cztery wielLie Tomy m /b/<o : Piator, na killa czasów przed

mierci,, zamierzy skreli sprawozdanie z czynnoci swoirli dvplomalTC/.nych w ci-

cru Narodowego Pov(staiiia.

(2) Louis Blanc.



50

królom samowadnym, jakim byl Ludwik XIV, lub dcmokracyom

dzielnie zbudowanym , jak bya Konwencya , danem jest powzi-

cie i dokonanie wielkich przedsiwzi. — i>Ionarchia Reprezenta-

cyjna ,
podobna tej która z ona rewolucyi wysza , zostawiaa n

szczytu budowy spoecznej <iwic wadze rywalizujce z sob , to

jest nieprzyjazne sobie i wzajemine tylko siebie wyniszcza zdol-

„e. — Z td ruchawo nie do pogodzenia z duchem cigu i syste-

matyczn niewzruszonoci , warunkami niezbdnemi do osignie-

n<a rozlegych celów. — Ograniczajc wadz królewsk, poddajc

wszystkie szczegóy jj bytu pod zazdrosn kontrol, narzucajc jej

burzliwe zgromadzenie, któremu nierhcc ulcdz , zwalczy je lub

przekupi musiaa , forma konstytucyjna stawiaa naczelnika Pa

stwa w trudnem bardzo pooeniu : para go do powicenia

wszystkiego dzy zachowania korony.— Xie, trzymajcy w re-

zerwie )ero dla swojego syna, nie moe mie w dostatecznym

stopniu abnegacyi miaoci.— Chociaby nie by samoluloem jako

czowiek, jest nim jako ojciec rodziny : i to jest gówna wada

wadz dzisiejszjch

« Jako Ludwik Filip i z charakteru i z pozycyi by tylko pierw-

szym mieszczaninem swojego królestwa ; a mieszczastwo nie da-

wao si bynajmniej znci blaskiem heroicznych przygód. Zoone

w czci z bankierów, kupców, fabrykantów, rentierów, spokój-

nych i trwoliwych wacicieli, ulego prawie cae bbjani nie-

przewidzialnoci. — Wielko Francyi , dla niego ,
bya to wojnn,

a w wojnie widziao jedynie przerw stosunków handlowych , ujja-

dek tego lub owego przemysu, zatamowanie wywozu, zawieszenie

wypat ,
bankructwo. Nie zmienili si bynajmniej ludzie którzy,

kiedy nieprzyjaciel dobija si do bram stolicy, naprzód w 1814,

;i póniej w l815, krzyczeli : precz z Napoleonem !

M Przeszkody niedopus:fczajce |)odjcia polityki franuzkiej i

szczerze rewolucyjnej , nic leay wtedy w Europie : leay w sa-

meje Francyi.... »

i co mogli podoi n«^si przez nikogo nieuznani agenci, gdzie eby

si raz jeden do tronu przybliy mogli, najarliwszy nasx przyja-

ciel Lalayelte, wyj v[i\\m\ nie tylko z gr.mie zwykc^^o umiarko-
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wania , ale z karbów iiowinnej grzecznoci
;

gdzie reprezentanci

narodu , w obec najywszych uniesie ludu , biorcego do serca

kad nasz pomylno i kad niedole
,
po siedmiomiesiccznych

patetycznych rozprawach, ledwie sie na lo owiadczenie zrJobyli

,

e Izba Deputowanych upatrzya w czuych wyrazach Króla Drogie

dla siebie przekonanie , i narodowo Polska nie zginie ; a jeszcze

dwa dni przedysputowano czy wyraz assurance czy certitude poo-

y (I). —Go mogli nakoniec lam, gdzie najpopularniejszy z dzie-

jopisów, otrzniony zaledwie z kurzawy redaktorskiej Nationala
,m stanu, minister, mia publicznie owiadczy , e: a Polska

nie majc gruntownych granic, musiaa zostawa pod wpywem

Rossyi ; a ze Rossya Turkom Modawi i Wooszczyzn, a t^m

samem ujcia Dunaju odebra chciaa , Fryderyk W, osdzi e
rozbiór Polski bdzie nierównie uyteczniejszym dla bezpieczestwa

Zachodniej Europy, Interes zatem jaki Polska obudz^ jest intere-

sem uczucia , a nie polityki.

Ostatnia nota podana V. Sebaslianiomu jest niejako treci usio-

wa agentów naszych w Paryu i dla tego j powtórzy widz

potrzeb :

a Panie Ministrze

,

a Po szeciu miesiccach trudów, prac i daremnych zabiegów,

widzc si dzisiaj na tym samym punkcie, na jakim znalelimy sic

po. przybyciu naszem do Parya, widzc pooenie naszej Ojczyzny

krylyczniejsze, jak kiedykolwiek, (Jziaiajc niemniej w interesie

witej Sprawy której suymy, jak stosujc si do rozkazów na-

szego l\zdu i dla osonienia naszej wasnej odpowiedzialnoci,

mamy zaszczyt przedstawi^ wjkaz treciwy tego wszystkiego, cze-

gomy od gabinetu Irancuzkiego dali , jakote sposobu w jaki

nam odpowiedzie za rzecz waciw osdzi. — Ten wykaz pra-

wdziwy i szczery przyoy si do przekonania , e z naszej strony

nie oszczdzano ani przeoe . ani prób , ani nalega i e nie

nas wini o to przyjdzie
,
jeeli

,
pomimo wypadków Lipcowych i

(1) z równym uylWiem zd iiaszycli swailisiyrli czasów, Marcin Czechowicz z Jezuita

Haubcn , Spowiednikiem /Yginnnli III , o 5I0WO Pelm prze/ tr/.y <)ni dyspulowal

iT l,ul)linip.
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dobrodziejstw, jakie le wypadki wi.ilu [rzyriie byy powinny,

pomimo cudów walecznoci polskiej, pomimo wszystkich usiowa
i wszystkich ofiar swoich , Polska , zalana krwi obroców swoich,

wymykajc si iluropie i Wolnoci dla których tak atwym zosta

moga nabytkiem , wpada na nowo pod jarzmo samodziercy.

« Zaledwie Polska porwaa si do broni, dla odzyskania swojej

niepodlegoci narodowej, popieszya da pomocy od Francyi.

—

Wsparcie to mogo si objawi ;

« I""" przez porednictwo
;

«« 2° przez neutralno potg ssiednich Polsce
;

« 3" przez jawne dziaanie
;

u 4° przez uboczne pomoce.

« Wolicki da ych rozmaitych sposobów wsparcia; dalimy

ich równie.

Cl Kiedymy przybyli , ministeryum otrzymao urzdown wia-

domo
,

przez Berlin, e Warszawa kapitulowaa po bitwie Gro-

chowskiej i sprawa Polska zdawaa si zupenie zgubion. — Ga-

binet ofimówi wic wszelkiego rodzaju wsparcia, obieca tylko

przyjazne swoje wdanie , celem ukojenia zemsty i gniewu zwyciz-

cy. — Szczciem wiadomo ta bya faszyw.

. Ponowilimy tedy wszystliie nasze poprzedniczc dania. —
Po kadem zwyciztwie , po kadej nad Rossyanami odniesionej

korzyci, odzywalimy si znowu , spodziewajc si zawsze, e
samo trwanie tak nierównej walki , wymoe na gabinecie francuz-

kim zadosy uczynienie jednemu z naszych przeoe

( Silni naszem ponawianem naleganiem, a nawet dozna-

nemi odmowami , zawsze przewiadczeni , e zbawiehre Polski

jest w interesie Francyi , widzimy si zniewoleni zrobi ostatnie

usiowanie, m.)c niestety! ju za póne, ale które nam nasze

podyktowao sumienie, choby te dla tego, abymy si przed

naszym rz.lem, przed naszym narodem i przed potomnoci

usprawiedliwi moj^li

« Mamy tedy zaszczyt zapyla si gabinetu francuzkiego
,
jak

pomoc sprawie polskiej ostatecznie udzieli zamierza i kiedy la

piimoc, ud/.i(dori byd moe.
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« Pochlebiamy sobie, e wkrótce przychylna odbierzemy od-

powied : (^zas nagli ; chodzi tu równie o interes Franryi
,
jak o

zbawienie Polski. Odmówierne bdzie w mniemaniu naszem owiad -

czeniem zupenego opuszczenia. — Bylibymy zmuszeni uwaa
wtedy mandat nasz za skoczony i pozostaoby nam szuka nasze-

go wasnego usprawiedliwienia w podjtych przez nas usilno-

ciach. »

Plater i Kniaziewicz podpisali te not 3s° Wrzenia. — W kil-

kanacie dni póniej ponowiy sie na granicy pruskiej Radoszyckie

sceny : Jenera Rybiski podpisywa swój manifest, przed zoe-

niem broni, klórej onierz ju nie zakopywa, ale j z rozpa-

czy ama
;
jak gdyby wolno byo wodzowi Polaków inny ukada

manifest nad ten, który Poniatowski wyrzek , kiedy si^' w Elstere

rzuci; jak gdyby onierz polski, póki ma jeden adunek |)rochu

w adownicy swojej i nieulrcona szabl w rku, móg zrozumie

inny manifest nad ton, który na piersinch wrogi krwi jego wypi-

sywa przywyk.

Skoczy si mandat Platera, ale nie skoczya si jego ob)-

watelska powinno, nie zamkna liczba prac powiconych Ojczy-

nie. — Samoilzierca rozpocz na nowo, z ca zajadoci,

systematyczne wypolszczenic narodu : pomagali mu, to skrycie to

jawnie, a zawsze arliwie wsj;ózaborcy 1'olski
,
gotujc nam n.i

Vad rocznic naszych wit narodowych krwawe wizanie no-

wych gwatów, rozbojów i mordów. — Ze wszystkich okolic Polski

cigno sieroctwo i kalectwo d<» gocinnej Francyi. — Plater uj-

rza dawnych towarzyszów, dawnych podwadnych : wszystkich

jdno wielkie porównao nieszczcie : z fiimi wszystkie troski,

wszystkie niedole, wszystkie nadzieje swoje podzieli , z nimi dalój

dla Polski pracowa nie przesta. — Dom jego , acz zuboay, me

zamkn si przyjani , ludzkoci : przedstawia zawsze len sam

obraz mioci, pokoju i zgody, cnot rodzinnych z polskim ob\-

czajcm spojonych : widziano w nim nieraz po dwoje i Iroje sierol.

którym clior(d>a lub nies|N3dziaiia ptzygoda macierzysk wydara

opiek; a po trawiony tsknot do kraju , /.równ zawsze uprzrj-
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mocia przyjty, w miym tym obrazie sodk dla siebie wyczer-

pywa pociech i z Iojszem sercem odchodzi.

Pater , niesvrcpowany sub publiczn , odda sie cay naulio-

wym zajciom : przeziera bil)lioleki, archiwa; wypisywa, zbie-

ra
,
porzdkowa , ocenia i niezmierny zapas maleryaów do

rzeczy polsliich przygotowa : rozpoczte dawniej prace uzupe-

nia, nowe czyrmie posuwa ; fasze obce jzyliiem , w jakim wy-

rzeczone byy, prostowa i zbija. Samo zdanie sprawy Towarzy*

stwa z 1843 r. obejmuje przeszo 80 tytuów prac admJnislracyj-

nych , statystyczny 'h , historycznych, polemicznych : wszystkie

le prace, prócz tych które do obcych Dzienników przeznaczone

hyy, pozostay w rkopisraie. — Przydajmy do tego niezliczon

liczb wypisów, notat , sprawozda i obszern korrespomiency;

a przejci podziwienicm i szacunkiem
,
przyznamy e Plater mia

prawo , do modszych ziomków, z Augustynem Thierrym powtó-

rzy. — « Jeeli interes umiejtnoci policzony jest w sum-

«« mie interesów kadego narodu, daem krajowi mojemu wszy-

n stko, co tylko daje mu onierz pokaleczony na polu bitew. —
t< .lakie ;olwiek bdzie przeznaczenie prac moich , przykad ten

,

« mam nadziej, nie bdzie straconym. — (^hciabym aby po-

« suy do walki z opadnieniem moralnem ; aby móg zwróci na

«' prost drog niektóre z tych zenerwowanych umysów, utysku-

« jcych na brak wiary w siebie, niewiedzcych jak si. uy i

« szukajcych wszdzie , nie znajdujc go nigdzie,, przt-diniutu

« czci i powicenia. » — P.acujc cigle bez wytchnienia, mia

prawo, powtarzam, zoy lo wiadectwo, które w ustach jego

j)odejrzanem by nie mogo. — Z nauk przeszed dni nieszcz-

cia , nie czujc icli ciaru ; z nauk sam so)ie zacno swoj

utworzy i wiek swój szlachelnic zuy. •

W waszem gronie. Szanowni ilodacy, skada on plony swoici

poszukiwa , swoich rozmyla : w waszem gronie powzi on

wielki i miay zamiar opisania dawnej Polski w granicach , jakie

jaw 1772 r. przed pierwszym rozbiorem, od pastw ssiednich

oddzielay, a Iow najrozlcglejszem i uaj/.upeniejszem jeograficznej

umiejtnoci pojciu, - Dodany mia by (|o dziea Atlas, zawie-



25

rajcy mappc ogólna Królestwa i inappy wojewódzkie, tudzie

opis krajów — przed 1772 r. nalecych do Polski. — Praca, jak

podana i naglca, tak niezmierna i trudna , zwaszcza wzgldena

kraju, którego lylokiotnie rozszarpywane czci tak czsto oblicze

swoje zmieniay, przez tyle rónych rzdów, administracyi i trj-

bów zagospodarowania przeszy; kraju , w którym od wieku pra-

wie nic si ustali, nic rozwin nie mogo ; w którym kady

nowy przywlaszczyciel dawniejsze urzdzenia z gruntu przewra-

ca, z równ zaciekoci kade wspomnienie pierwiastkowego by-

tu wygadza, czego poprzednik nie dostrzeg, to on dorabowa
,

wszystkie dokumenta wykrada ub niszczy , wszystko a do na-

zwiska , nie tylko celniejszjch miast i osad , ale i najlichszej wio-

ski przekrci i zmieni; o którym, nakoniec, piszcy wani
niedostateczn, czstkow lub przerwana zostawili prac, obcy,

pod wpywem nieprzyjaznym, jedni z rozmyln niedbaoci

prawdy szukali , drudzy z wystpna dnoci i z wiara znane lub

wykryte prawdy faszowali : zld rzóda jedne mao zasilajce ,

drugie zatrute; z jednych maoco wyczerpa, dodrugich zniesy-

chana ostronoci i bystr przenikliwoci przystpowa naley.

—

Od czasu
,
jak upadek kraju wjtrci pióro Wyrwiczowi , aden

powszechny Jeograf , jak go dzi pojmujemy, nie zjawi si w Pol-

sce. — Szacowne prace Polilowskiego , Marcinkiewicza, Malino-

wskiego, Baliskiego, Gawareckiego, IJalickiego i innych, maj

na wzglrlzie t lub ow cz Polski , czsto jednego tylko wo«

jewóczlwa
,
jctJnego miasta dotycz. — Gbsze i rozlegicjszo po-

szukiwania Czackiego, Staszica, Surowieckiego , Goeml)io\\skie-

go , wieckiego , rozwiny tylko pewne gazie jeograficznój

umiejtnoci, i wicej dawniejsze jak wiesze pokady ojczystego

gruntu zbaday. Uogólni si wicej Stanisaw IMater , brat Lu-

dwika , w Jeogrofii wschodniej czci Euro^jt/
,
najdokadniejszy

|iod wzgldem oszacowania ludnoci. — Godne s wspomnienia

w tem miejscu stalyslyczneSowaczyskicgo próby.— Ale wszystkie

te <|i)ty(hcza>owe prace jeduiie w skad maleryaów do powsze-

clinej Jcogialii IN)lski wij mog. - Najcelniejsi z po-^ród obrycli

.M-.nirafiiw \\:\\lc {{run i l{;il»i polni s bdów c<» d<i Polski.
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Mallc-Brun, równie skromny jak uczony, uwaa swoje dzieo jako

ramy, do klóryci zapenienia uczonyci Polaków wyzywa : osa-

dzili w nie jak mogli i swoje i innycli szkice Podczaszyski i

Chodko, uprzedzajc czytelnika, aby wicej na Io , jak na rysy

baczy, — Zarozumialszy Balbi do bdów przyznawa si nie

zwyk.— Rychter do Polski nie doszed.— Sawny erudyt Skali-

ger mawia , e trudno jest wszystko przeczyta i wszystko spa-

mita. — (^ó dopiero rzec dzisiaj
,
gdzie wszystkie umiejtnoci

tak dalece postpiy, e najszczuplejsza naukowa praca wielkiego

oczytania wymaga , zwaszcza w umiejtnoci , która z dnia

na dzie nowe przerwy zapenia , nabyt wiadomo prostowa I

dla nieskoczonej liczby mnocych si cigle szczegóów, cho

wszystkie zna powinna , wszystkie ogóowa musi ; która nic

zasilajc si w nirzem z wyobrani, wszystko do liczebnej warto-

ci i matematycznego doprowadza pewnika; a któr podejmujc,

tyle niemal czasu na wyszukanie dokumentów, ile na icti odczyta-

nie, porównanie , ocenienie i zogóowanie wyoy trzeba. — Zna

dobrze te wszystkie trudnoci Pater , zna przeszkody wypywa-

jce lak z niedostatecznoci ogoszonych ju materyaów, jak ze

szczególnego i niekorzystnego pooenia piszcych , ale si jednc-

mi i drugiemi nie zraa; biorc miar z wasnej wytrwaoci i

czynnoci , zawiza Wydzia Statystyczny, powoa do niego

wszystkicli chtnych rodaków z tuactwa, porozumia si z uczo-

nymi w kraju, zakreli plan dziea
,
prac województwami roz-

dzieli; ale sam tylko cz przypaiiajc na niego w zupenoci

wykona i ze zwyk sobie skromnoci, osobist zasug na cay

Wydzia rozcign , owiadczajc e , obficiej i rychlej zebrane

materycLiy day pierwszestwo opisowi województwa Poznaskie-

go, wedug którego opisy innych województw dokonane by miay

^

a to dla nadania caemu dzieu jednostajnej systematycznoci, —
Nie chodzio mu bowiem ,

jak sam wyraa , o dogodzenie mioci

wasne'/, o próno autorsk, lecz o cel wany utworzenia dzie-

l , Polski i nas rodaków godnego. — Opis województwa Pozna-

skiego, dwukrotnie wydany, stanowi jedn z najwaniejszych za-

sug naukowych Plilcra ; a zogóbiwano obrazy wojowództwa <m|-
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powiad.ij najlepiej nowj (icfinicyi Slalyslyki , klora , wedug
Karola Dupin, jest umiejtnoci rzeczy dajcjch sie liczebnie

wyrazi. — Równo z oddaleniem i\^ Pialera z Parja , ustay pra-

ce Statystycznego Wydziau i prawda kae wyrzec , e niespe-

nienie zamiarów jego co do Jeografii polsliiej
,
podobnie jak nie-

dokonanie zamierzonej przez Towarzystwo Przyjació Nauk

w Warszawie, Historyi polskiej , nastpio nie tyle dla braku oso-

bislyci zdolnoci i przeszkód miejscowych
,

j;ik dla braku tych

wanie przymiotów, które Plater posiada.

Stargany na siach , troskliwy o los dorosych dzieci , korzysta

z pozwolenia otrzymanego za staraniem brata u dworu Pruskiego

w 1842 r. i osiad w Xizlwie Poznaskiem, pod Szremem
,

w wiosce z poyczonych funduszów przez prz^jacio nabytej. IVie

znalaz tu spoczynku i szczcia , których si spodziewa. — Hen-

iham w Deontolngii swojej powiada : a e wszystkie sprawy cno-

•' lliwej dobroczynnoci s dla czowieka rzeczywistami skadka-

« mi, wnoszonemi przez niego do wspólne^'o wszystkim fundu*

«t szu , niejako do kassy oszczdnoci spoecznego szczcia :

« Summa tyih skadek stanowi kapita, od którego procent ma

a mu by opacany przez blinich w przysugach rozmaitego ro-

«f dzaju, bd dodatnich, bd te ujemnych. >?— Jak ten procent

Platerowi WN pacony zosta , dowodz wyrazy listu
,
pisanego na

kilka tygo(Jni przed zgonem : c< Kopoty i l)ieda osobista, po-
czone z niedol ogóln, do reszty mnie gnc)i i bezsi : yj oi

dnia da dnia, bez adnego na przyszo widoku.... (lo robi?

—

.Mech si dzieje wola Hoa i — « Jestem dzi nie tylko bez

funduszu, ale bez widoku na przyszo. « — Powiada indziej.

—

Piastujc wysokie w Kraju urzdy, nie zbogaci si na nich :

umar nieuslaliwszy losu dzieci, iimej im prócz |»rac i zasug

swoich nie zostawiajc spucizny. — Oddalony od nas, nie prze-

stawa myle i pracowa dla wydziau, który nigdy za rozwizany

uwaa nie chcia ; dla Towarzystwa którego dobrem szczerze l)y

zajty. — Wszystkie jego listy tchn pr.iwdziwie chrzeciask w-

/ygiincy, tsknot di) swoich towarzyskich n;i\\>knie , sndr-

• zna yc/.liw.»s<i ku ^\\>n\n ilawnym kollejtom. <• Nigdy, pisze
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« w jednym licie , dzikujcie za ulizymanie go przy lylule Vice-

«i Prezesa , nigdy witych obowizków moich dla Kraju , dla

« sprawy jego , dla Emigracyi i dla Towarzystwa nie zapomn i

» niezachwiana dla nich wierno usgue ad Jinem wytrwale do-

u chowam. » — iNiebawem mier wydara mu najwiksze dobro,

najlepszego przyjaciela, nieodstpna i cnotliwa towarzyszk, z któ-

ra trzY czci niemal ycia swego przeby; prawdziwe , wedug

Kochanowskiego mowskiej gowy koron, — Nowe , okropne

klski spady na Polsk i wszystkie jej rozraniy blizny, — Patrza

osierocony starzec rja niepostanowione dzieci swoje
;
patrza na

publiczn aob; widzia zatoczone wizienia , rosnce przela-

dowania i gwaty ; sysza przeraajce opisy dokonanej rzezi no-

wej , nieznanej w dziejach rzdowej hajdamaczyzny. — Sta na

ziemi rodzimej Lackiego plemienia, gdzie si najpierwej Ory

nasze zagniedziy, zkgd potem na wiat szeroki chwa i potg

Lack rozniosy; spoglda w ojczyste niebo; ale te pociechy nie

podoay zi.olaemu sercu ; a jako od lioga wszystkie sprawy y-

cia swojego poczyna , tak Kogu ostatnie jego chwile i krzy bole-

ci swojej ofiarujc , w dniu 6 Padziernika b. r. dugie i praco-

wite dni swoje skoczy.

Plater
,
przy wtej fizycznej organizacyi ,

pónych lat doy

;

skutkiem umiarkowanego i czynnego ycia , do ostatniej jego

chwili, czerstwo umysu dochowa ; a nadzwyczajna ruchawo

oddalaa wszelki domys rychej zgrzybiaoci. -^ ISie odznacza

si ani okazaoci postawy, ani regularnoci i piknoci rysów :

wzrost zaledwie mierny, skad szczupy, twarz zapada i ciga
,

cera chorowita; ale gboki wyraz agodnoci i sodyczy, uszla-

chetnia te rysy, nadajc im ten wdzik ujmujcy, niezawisy od

piknoci , i czsto nad sam pikno ponlniejszy ; a stateczna

pogoda , na lioch jego rozlana , moga by tylko spokojnego su-

mienia odbiciem.

Dugo, jardzo dugo Towarzystwo nasze czu bdzie nieo)c-

cno Platera : nikt nad niego, ani mu gorliwiej suy, ani o

b) I jego irobkliwszjm byc nie moe. — yjc w poufnem gronie

przyja.i.i , mia liczne zwizki i rozlege stosunki. W tych
,
kló-
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rzy go hli/ój zn.ili , zosl.iwil al gboki i trway : cilabne wspa-

mnienif caego polskiego liiaclwa
,
josl najpikniójszyni wiecem

czowieka , kióry iiig<Iy przed innyci nie wybiega r warloci

swoja rad sabo innych osania.— Rozmowa jego bya wesoa i

ywa, a grunl jej zawsze powany : obserwator jasnowidzcy, po'

siada ów dowcip na zawdanie i e tak powiem podrczny : szy-

derstwo jego byo szyderstwem bawicego si rozsdku , nie szy-

derlwem mszczcej si mioci wasnej ; wytykao chtnie kad
mieszno , ale nie zaczepiao nigdy prawdy ani cnoty. — W po-

yciu swojem sodki, agolns, bez uprzedze, bez niechci,

nie pojmowa ()olitycznej zemsty : w obejciu przyzwoity, godno
swoj czu dawa, ale si ri nie przechwala. - Rozsdek jego

pewny odpycha zudzenie , równic jak przesdy. — W missyach

które spenia da pozna bystro i prawo swojego sdu :

ostrony, baczny, umia traktowa z ludmi i podoba si im wte-

dy nawet, kiedy im nie ustpowa. — Zbyt owiecony, zbyt szl.i-

chtny, aby liberalnym by nie mia, z charakteru swego bv
optymist; ale optymizm jego nie by systematyczny, wyrozumo-

wany i zimny, uwaajcy czowieka jako cyfr jjodcignion pod

ogólne zrównanie, ubliajcy samemu Bóstwu , odbierajc mu
dobro i ten wzgld miosierny na kadego z nas, jakkolwiek

z nas kady i sabym i maym by moe ; byto raczej optymiz.n

serca , owa yczliwa skonno upatrywania we wszystkiem dobrej

strony, owe chrzeciaskic miosierdzie , utrzymujce si w nic-

wiadomoci zego, a jeli ze dostrzee, wymówi go rade i

przebaczy skorme. — Przyjaciel postpu , przyjmowa nowo
nie za obowizujce prawo , ale jako zwiastunk myli, majcej

si rozwin dopiero : wiara jego w przyszo nie osabiaa w nim

czci dla lego co przeszo; odpycha ów smak samolubny i wsirt'

ny, poddajcy cxotyczne dowcipy pod taryf literackiej komoi v,

n dopuszczajc jak nijrozleglejszy zawód umysowi ludzkiemu
,

nic chcia aby przeamywa odwiecznej zapory moralnoci i roz-

sdku. — Zna e |)opularno jest si moraln karlego polity-

cznego ciaa ; nic popidarno namitnoci , której cigle doga-

dza , któr gaska trzel)a
,
popularno lry)unów lub Icliurzów;



30

ale po|ml;»rnos piiblic/iicgo rozsdku , równic godziwych pop-

dów i widoków zachowawczych, jak uczu chwalebnych w naro-

dzie : ta popularno jesl sicT , tamta niemoc.

Pisa wiele i lalwo , z mi i strojn prostot, ukazujc zawszo

grunt doskonay klassycznego wychowania , wielk znajomr)c

swojego jeyka , wstrt od wszelkiej przesady i od pedantyzmu
,

sd zdrowy, takt wytworny, we wszystkiem dokadno i silne pra-

wdy uczucie. — Krytyka jego bya pewna : nadeto i gminno

kad na równi ze miesznoci , a miszno kad wyszydza

grzecznym dowcipem , który nie oszczdza nikogo, acz nikogo

do krwi nie rani.

Próno chciabym zebra i wasne wspomnienia i podania y-

czliwoci drugich na dopenienie sabo nakrelonego obrazu. —
Wyrazy suce caemu wiatu , wyraaj niedokadnie to co jesl

cile osobistem ; i tak sie rzecz ma co do charakteru i dowcipu ,

jak co do rysów twarzy : nie podobna ich dokadnie wyobrazi

sowami : s ludzie których zna nie mona ,
jeeli sie ich Jiic

widziao. — A chobym le powiedzia o Platerze wszystko , co

powiedzie naleao ; chobym powtórzy , e to bym grunto-

wnego umysu obszernych wiadomoci, wytrwaej pracowitoci

i wzorowej akuratnoci ; obywatel poczciwy i zacny, czowiek

którego szacunek przynosi zaszczyt, a którego przyja darem

podanym bya; zostanie zawsze przymiot jeden, którego do-

statecznie wychwali niczdoam
,
pzymiot podnoszcy w nim irmc

zalety, przymiot najrzadszy pomidzy publicznymi i naukowymi

ludmi, a tym bya : prawdziwa skromno obok prawdziwej

zasugi.

w drukarni L. Marti net, przy uliry Jacob, 30.
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